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Hei,
Vi kan ikke se å ha mottatt avtaler i retur fra dere og imøteser disse snarlig.
Vedlagt er fire dokumenter hvorav tre skal signeres:
Rammeavtale
Tjenesteoversikt
Databehandleravtale – Feide

Vennligst påfør navn på kommune, signer og returner til postmottak@uninett.no
Nye Feide‐avtaler til signering

Feide blir nå en del av Uninetts standard rammeverk for tjenesteleveranser. Dette innebærer at avtaleverket for Feide
fornyes. I tillegg har vi også oppdatert databehandleravtalen for tjenesten i henhold til personvernforordningen
(GDPR).
For vertsorganisasjoner medfører dette at dere må signere rammeavtale og bilag 1, samt ny databehandleravtale med
Uninett. Signering av avtalene er nødvendig for at organisasjonen skal kunne fortsette å bruke Feide, og ny
databehandleravtale gjør dere GDPR-kompatible.

Ta i bruk nye Feide
Høsten 2018 lanserte Uninett nye Feide, en sammenslåing av Feide og Dataporten. Det er flere fordeler ved nye
Feide. Den tilbyr mer funksjonalitet i form av enkel og sikker datadeling, moderne mobilinnlogging, støtte for flere
innloggingsvalg og tilgang til gruppedata.
Når man har signert databehandleravtale med Uninett, er alt på plass for å ta i bruk nye Feide. Uninett vil da starte
den tekniske konfigurasjonen for få organisasjonen over på tjenesten. Dette forutsetter imidlertid at man benytter
Feide-skjema 2.0. Hvis organisasjonen ønsker nye Feide, men ikke er på Feide 2.0-skjema, må dere kontakte IDMleverandøren deres og be om å overføres.
Det medfører ingen ekstra kostnad å ta i bruk nye Feide.
For organisasjoner som tidligere har benyttet både Feide og Dataporten, blir ting nå enklere ettersom man kun trenger
å forholde seg til én tjeneste i stedet for to. Man mottar én faktura, all informasjon er samlet på ett sted (feide.no), og
tjenesten administreres i en felles kundeportal.

Ved spørsmål kontakt postmottak@uninett.no.
Med vennlig hilsen,
Ellen Hanson
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